Výroční zpráva - rok 2015

centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji
Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA
TyfloCentrum Liberec, o. p. s.:
 Poskytuje sociální služby pro dospělé osoby s těžkým zrakovým
postižením; jako je těžce slabý zrak, praktická a úplná nevidomost. Zrakové
postižení se také může kombinovat s dalším postižením lehčího stupně,
které danému jedinci nepřináší zásadní omezení.
 Působí v celém Libereckém kraji od června roku 2004. Jako obecně
prospěšná společnost je organizací neziskovou.
 Centrum sídlí v Liberci, Na Výšinách 451. V roce 2006 vznikla nově
detašovaná pracoviště, a to v Turnově, České Lípě a v Semilech, která nyní
úspěšně pokračují ve své činnosti, a jejichž vybudování i provoz byly
finančně podpořeny především z prostředků ESF, státního rozpočtu
a KÚLK.

REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2015
PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Průvodcovské a předčitatelské služby měly podobu terénní a ambulantní. Jejich cílem
bylo snižovat nebo zmírňovat informační deficit osob s úplnou či praktickou
nevidomostí nebo vážným poškozením zraku při každodenních činnostech. To
zahrnovalo:
 doprovody (do školy, zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady,
k lékaři, do různých institucí, zdravotní procházky, apod.),
 předčitatelská služba (čtení knih, listin, korespondence, vyplnění formulářů,
žádostí, apod.).
Služba byla finančně podpořena MPSV, Úřadem práce Liberec, Magistrátem města
Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje.
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Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Zajišťovali jsme pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při komunikaci např. s úřady,
institucemi poskytujícími veřejné služby apod.
 součástí této služby bylo i základní sociální poradenství,
 pomoc s drobným nákupem, výběrem zboží, apod.,
 drobná pomoc v domácnosti.
Průvodcovské a předčitatelské služby jsme poskytovali lidem těžce zrakově
postiženým, kteří o tuto službu projevili zájem formou osobního, telefonického či
emailového požadavku. S těmito klienty byla sepsána smlouva o poskytování služby.
Informace o službě byly zveřejněny v Materiálech pro klienty, na webových stránkách
organizace a v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Spoluúčast uživatele na službě:
25 Kč za 1/4hod. (tato částka je úměrná skutečné délce poskytované služby).
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Sociálně aktivizační služby zahrnovaly širokou nabídku nejrůznějších akcí a aktivit, ať
již ambulantních či terénních. Jejich cílem bylo zamezení sociálnímu vyloučení
a izolaci osob, které se ocitly v závažné životní situaci po získání těžkého zrakového
postižení, a v důsledku čehož mají sníženou schopnost pohybu a orientace, přístupu
k informacím a poznávání světa. Tyto služby vycházely z individuálních potřeb
a schopností uživatelů a pozitivně ovlivňovaly fyzické a psychické funkce uživatele.
Prostředky pro zamezení sociálního vyloučení a izolaci osob s těžkým zrakovým
postižením byly v roce 2015 :
 besedy a přednášky na různá témata
 poznávací výlety a exkurze
 podpora klubové a zájmové činnosti (tréninky paměti, kurzy vaření
a sebeobsluhy, výtvarné a keramické kluby, atd.)
 pohybové a lehké sportovní aktivity (vycházky a výlety, plavání, bowling,
showdown, laserová střelba, el.šipky, cvičení na posilovacích strojích, jízda na
tandemových kolech, joga atd.)
 vzdělávací aktivity
 kurzy obsluhy náročných elektronických kompenzačních pomůcek pro ZP (Tato
služba byla poskytována odborně vyškolenou lektorkou. Kurzy probíhaly buď na
liberecké pobočce, nebo u klienta doma.)
 základní sociálně právní poradenství a poradenství týkající se náročných
elektronických kompenzačních pomůcek pro ZP
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Účel aktivit:
 zapojení těžce zrakově postiženého člověka do dění kolem sebe
 podpora a rozvoj jeho sociálních dovedností
 pomoc k aktivnímu přístupu k životu
 rozvíjení znalostí a dovedností získané v procesu sociální rehabilitace
 procvičování sebeobsluhy
 pomoc při rozvoji osobnosti postiženého člověka vhodnými formami (vedoucími
k obnovení cesty komunikace, spontánnosti a kreativity)
 zamezení sociální izolace a nalezení vlastního místa ve společnosti
 podpora hledání vhodného zaměstnání.
Veškeré akce a aktivity byly klientům zcela volně přístupné, stačilo pouze předem
projevit zájem a dodržovat pravidla, která platila pro realizaci těchto akcí. Byly rovněž
vhodně uzpůsobené sníženému nebo chybějícímu zrakovému vnímání.
Nabídku aktivit bylo možno zjistit přímo v organizaci, dále byla zveřejněna
v časopisech pro klienty (OKO, Dorášek) a na internetových stránkách organizace.
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
 Pracovníci všech poboček poskytnou osobě se zrakovým postižením základní
poradenství týkající se pomůcek pro ZP i možností jejich získání.
 Drobné kompenzační pomůcky jsou na pobočkách vystaveny a klient má
možnost si je prohlédnou a vyzkoušet.
 Poradenství ohledně náročných elektronických kompenzačních pomůcek pro ZP
poskytne proškolená lektorka. Ta také zajistí kurz práce s touto pomůckou či
poradenství ohledně používání pomůcky.

PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE
V roce 2015 se TyfloCentrum Liberec nepodílelo na žádném projektu EU, protože se
žádná z výzev na předkládání projektů netýkala námi zajišťovaných činností.
FINANCE
viz příloha této výroční zprávy
SPONZOŘI A DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI
Poděkování patří těm, kteří naši činnost v roce 2015 podpořili finančně, materiálně,
případně jinak:
 Statutárnímu městu Liberec,
 Krajskému úřadu Libereckého kraje,
 Úřadu práce,
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Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Městům Česká Lípa, Turnov a Semily,
Všem sponzorům i anonymním dárcům z řad fyzických osob,
Dobrovolníkům, kteří pomáhali našim klientům, nebo se účastnili pořádání
různých akcí.

PARTNEŘI








Krajské středisko Tyfloservis o. p. s. v Liberci
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Nykrýn-Nykrýnová s.r.o. účetní společnost
Úřady práce Liberec, Semily, Turnov, Česká Lípa
Oční lékaři, pracovníci očních optik
Pracovníci sociálních i jiných odborů veřejné správy a úřadů
Další neziskové organizace v LK

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Nykrýn-Nykrýnová s.r.o. Liberec
ČÍSLO ÚČTU
ČSOB Liberec 187560461/0300
KONTAKTY
Adresa: Na Výšinách 451, Liberec 5, PSČ 460 05
Telefon: 488 577 661
E -mail: liberec@tyflocentrum.cz
Web: http://liberec.tyflocentrum.cz/

Vypracoval ing. Rudolf Vrzala – ředitel a statutární zástupce TyfloCentrum Liberec, o.p.s.
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